Projekti nimetus
Sisu ja eesmärk

Sillamäe linna infomaterjalid
Projekti eesmärgiks on suurendada Euroopa kolmandate riikide
kodanike ja määratlemata kodakondsusega Sillamäe linna elanike
teadmisi avaliku sektori poolt pakutavatest teenustest kohaliku
omavalitsuse tasandil (sotsiaalhoolekandega seotud avalikud
teenused ja muud igapäevaelu puudutavad küsimused, nagu avalik
kord, heakord jmt kõiki linnaelanikke puudutav). Projekti
sihtrühmaks on Sillamäel elavad kodakondsuseta isikud ja
välisriikide kodanikud. Projekti raames koostatakse ja antakse välja
vene-eesti infovoldikud, mida jaotakse sihtrühmale tasuta.
Infovoldikute sisu puudutab inimeste igapäevaelu küsimusi, teavet
sotsiaaltoetuste ja –teenuste kohta ning muude linnas kehtivate
üldiste ja igaüht puudutavate kordade kohta.
Ajakava
04.01.2010-31.05.2010
Maksumus
54 000 krooni
Linna osalus
0
Toetus (eraldaja ja summa) Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed,
54 000 krooni
Projektijuht
Aleksei Stepanov
Sihtasutuse logo

Projekti nimetus
Sisu ja eesmärk

Läänemere kultuurisillad - Rahvakultuuripäevad Sillamäel
Tutvustada Sillamäe linnaelanikele ja maakonnarahvale eri rahvuste
rahvakultuurikollektiive ning anda võimalus erinevate rahvuste
inimestel läbi kultuuri ja isetegemise rõõmu tunnustada üksteist.
Tutvustada külalisesinejatele linna ja maakonda ning Eestimaa
kultuuri ning säilitada etniliste vähemuste keele ja kultuuri.
Ajakava
Jaanuar – juuni 2010
Maksumus
165 000 krooni
Linna osalus
75 000 krooni
Toetus (eraldaja ja summa) Kultuuriministeerium
- 25 000 krooni
Hasartmängumaksu Nõukogu
- 10 000 krooni
Kultuurkapitali Ida-Viru Ekspertgrupp - 5 000 krooni
Ida-Viru Omavalitsuste Liit (IVOL)
- 15 000 krooni
Eesti Kultuurkapital
- 7 000 krooni
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
- 25 000 krooni
Sillamäe Vene Kultuuriselts
- 3 000 krooni
Ürituse logo
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Sõtke jõe parema kalda puhastamine
Projekti raames puhastati Sillamäe linna osa läbivoolava Sõtke jõe
kaldad prahist, langetud puudest, kändudest, võsast jms
risustusest, koguti, veeti välja ja ladustati kaldale tavatehnikale
kättesaadavatesse kohtadesse. Ala puhastati.
01.02.2010-31.05.2010
233 952 krooni
50 000 krooni
ja Keskkonna Investeeringute Keskus, 183 952 krooni
Arenguspetsialist Aleksei Stepanov
Keskkonnainvesteeringute Keskuse logo

Sillamäe Huvi- ja Noortekeskuse Ulei akende vahetamine
Projekti raames vahetatakse hoone aknad, mis soodustab hoone
eesmärgipärast kasuamist noorsootööks ja huvihariduse andmiseks.
Projekti tegevuste käigus demonteeritakse vananenud aknad (81 tk),
paigaldatakse uued aknad (81 akent), paigaldatakse aknalauad (81 tk),
viimistletakse aknapõsed. Tegevuste tulemusel likvideeritakse
Vladimir Majakovski tn 7 hoone suuremad soojakaod, suureneb hoone
soojapidavus ning selle tulemusel vähenevad hoone ülalpidamiskulud.
15.06.2010 - 15.09.2010
781 740,7 krooni
331 740,7 krooni
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, 450 000 krooni
aselinnapea Tõnis Kalberg
arenguspetsialist Aleksei Stepanov
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Sport for life
Linna spordiürituste toetamine
04.09.2010 – 25.09.2010
30 470 krooni
7000 krooni
UBC Commission on Sport
Aselinnapea Eevi Paasmäe
UBC logo

